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Середня чисельність
працівників
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Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського юридична адреса: 01010, м. Київ,
проспект Перемоги, 10. Фактичне місце знаходження : 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33.
Установа є державною організацією. Університет здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації фахівців за денною, вечірньою, заочною (дистанційною) формами навчанн
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Установа підпорядкована Міністерству освіти і
науки України.

299

Університет розпочав свою діяльність, як переміщений ВУЗ з Автономної Республіки Крим 06.07.2016р.
Бухгалтерський облік фінансових та господарських операцій ведеться до Плану рахунків бухгалтерського
обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013р. № 1203.
Станом на 01.07.2021 року форма № 1 - дс « Баланс» фінансової звітності гр.3 по активу і пасиву містить дані,
що перенесені з форми № 1 « Баланс» гр.4 на кінець 2020 року. Станом на 01.07.2021 року в балансі форми 1дс : Актив: По коду рядка 1001 залишок основних засобів становить 105 295 559,00 грн. (зменшився на суму
1015,00грн. за рахунок списання основних засобів) - По коду рядка 1160 грошові кошти в казначействі - в сумі
залишку коштів на спеціальному рахунку : згідно форми № 4-1 =8 716865,73 грн. Загальна сума коштів на
рахунках без копійок становить 8 716 866,00 грн.
ПАСИВ По коду рядка 1400 « Внесений капітал» : становить 105 487 293,00 ,00 грн., (зменшився на суму
508,00 грн. вибуття основних засобів)
По коду рядка 1420 «Фінансовий результат»- «-» 74 244 947,00 грн. складається : із фінансового результату на
початок року без копійок становить «-»68 187 427,00 грн. плюс профіцит за звітний період (по формі 2-дс
рядок 2390) в сумі: «-» 6 037 236,00 грн; збільшено на списання основних засобів за попередній період в сумі
508,00 грн. та зменшено на 20 792,00 грн. перерахований залишок (повернення коштів студенту за навчання)
В звіті про фінансові результати за 1 півріччя 2021 року коду рядка 2310 в графі 3 інші витрати за необмінними
операціями враховані витрати на соціальне забезпечення (академічна стипендія, судовий збір, допомога дітямсиротам) в сумі 5 665 051,00 грн
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